
საფუძველი 

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლისაჭარის ტელევიზიისა და რადიოს  

 დირექტორის 2017 წლის 10 მარტის N02-09/49   ბრძანება 

 

 

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო” 

აცხადებს სტაჟირებას 

 

 სტაჟირება მიმდინარე მაუწყებლობის სამსახურში: 

1.      ხმის ოპერატორის სტაჟიორი/თანაშემწე - 2 ვაკანტური ადგილი 

სამუშაოს აღწერა:  

ხმის ჩაწერის, მონტაჟისა და პირდაპირი ეთერის დროს  რეჟისორის დახმარება;  

სასცენარო გეგმების გაცნობა;   

გადაღებისათვის   საჭირო   ტექნიკური   მოწყობილობების   მეთვალყურეობა   (სამკერდე 

მიკროფონები,  ყურსასმენები და სხვა);  

სტაჟირების ხელმძღვანელის დავალების შესრულება. 

 

სტაჟირება საავტორო-შემოქმედებითი გადაცემების სამსახურში: 

2. სპორტული გადაცემების შემოქმედებით ჯგუფში სტაჟიორი/თანაშემწე - 2 ვაკანტური ადგილი 

სამუშაოს აღწერა:  

თემების გამოვლენა, ანალიზსა და შერჩევაში რეჟისორის/პროდიუსერის    მხარდაჭერა;    

 საჭიროების შემთხვევაში, თითოეულ თემაზე სრული ინფორმაციის მოძიება; 

 პროდიუსერებთან და რედაქტორთან ერთად გადაცემების დაგეგმვაში მონაწილეობა; 

 სტაჟირების ხელმძღვანელის მითითებების შესრულება. 

 

3. დილის გადაცემების შემოქმედებით ჯგუფში სტაჟიორი/თანაშემწე - 2 ვაკანტური ადგილი 

   სამუშაოს აღწერა:   

თემების გამოვლენა, ანალიზსა და შერჩევაში რეჟისორის/პროდიუსერის მხარდაჭერა;  

საჭიროების შემთხვევაში, თითოეულ თემაზე სრული ინფორმაციის მოძიება; 

 პროდიუსერებთან და რედაქტორთან ერთად გადაცემების დაგეგმვაში მონაწილეობა; 

სტაჟირების ხელმძღვანელის მითითებების შესრულება. 

 

4.  გადაცემა ჰეშთეგის (#) შემოქმედებით ჯგუფში სტაჟიორი/თანაშემწე - 2 ვაკანტური ადგილი 

    სამუშაოს აღწერა:  

თემების გამოვლენა, ანალიზსა და შერჩევაში რეჟისორის/პროდიუსერის მხარდაჭერა;  

საჭიროების შემთხვევაში, თითოეულ თემაზე სრული ინფორმაციის მოძიება; 

პროდიუსერებთან და რედაქტორთან ერთად გადაცემების დაგეგმვაში მონაწილეობა; 

სტაჟირების ხელმძღვანელის მითითებების შესრულება. 

 

5.  რადიოს შემოქმედებით გუნდში თანაშემწე/სტაჟიორი - 2 ვაკანტური ადგილი 

  სამუშაოს აღწერა:  რადიოს მუსიკალური გადაცემების მომზადებაში მონაწილეობა; 

   სტაჟირების ხელმძღვანელის მითითებების შესრულება. 

 

 

სტაჟირება ახალი-ამბების სამსახურში 

 

6.    რეპორტიორის თანაშემწე/სტაჟიორი - 3 ვაკანტური ადგილი 

სამუშაოს აღწერა:  

თემების გამოვლენა, ანალიზსა და შერჩევაში რეპორტიორების მხარდაჭერა;   

საჭიროების შემთხვევაში, თითოეულ თემაზე  სრული ინფორმაციის მოძიება,  ექსკლუზიური 

თემების მოძიების პროცესში ჩართულობა;  

სტაჟირების ხელმძღვანელის მითითებების შესრულება. 

 

7. ოპერატორის თანაშემწე/სტაჟიორი - 2 ვაკანტური ადგილი 

       სამუშაოს აღწერა:   



სამუშაო    მასალის    მომზადებასთან    დაკავშირებით    მითითებების    დროულად    და 

ხარისხიანად შესრულება: 

ტელეპროდუქციის  შექმნისას     (ინტერვიუს   ჩაწერა,   სიუჟეტის  გადაღება  და   ა.შ.);  

ოპერატორის მხარდაჭერა და ტექნიკის მობილიზების პროცესში მონაწილეობა;  

სტაჟირების ხელმძღვანელის მითითებების შესრულება. 

 

 

 სტაჟირება იურიდიული მხარდაჭერის სამსახურის შესყიდვების განყოფილებაში 

 

   8. შესყიდვების განყოფილების სამსახურის უფროსის თანაშემწე/სტაჟიორი - 2 ვაკანტური ადგილი 

 სამუშაოს აღწერა:   

შესყიდვების      ეფექტურად      განხორციელების      თაობაზე      რეკომენდაციებისა    და 

წინადადებების მომზადებაში  მხარდაჭერა;  

სატენდერო წინადადებებისა და ხელშეკრულებების პირობების პროექტების მომზადებაში 

მხარდაჭერა;  

ხელშეკრულებებით    გათვალისწინებული  პირობების    შესრულების    მონიტორინგში მხარდაჭერა.   

სტაჟირების ხელმძღვანელის მითითებების შესრულება. 

 

სტაჟირება  IT სამსახურში 

 

სამუშაოს აღწერა:  საოფისე პროგრამების ინსტალიაცია. 

 გრაფიკული და ვიდეო რედაქტორის პროგრამული უზრუნველყოფების და  

ოპერაციული სისტემების ინსტალიაციაში ჩართვა.  

Windows server 2008 სერვერის ინსტალიაციაში ჩართვა. 

File, DNS, NAT, MS SQL server, Active Directory კონფიგურაცია. 

ქსელური მოწყობილობების ინსტალიაციაში ჩართვა.  

კომპიუტერული მოწყობილობების შეკეთების პროცესში მონაწილეობის მიღება. 

თანამშრომლებისათვის IT კონსულტაციების გაწევა. 

სტაჟირების ხელმძღვანელის მითითებების შესრულება. 

 
 

 

ძირითადი მოთხოვნები: 

    მაღალი მოტივაცია; 

    ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

    ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

    მაღალი         პასუხისმგებლობის         გრძნობა,        მოწესრიგებულობა,        დეტალებზე 

    ორიენტირებულობა; 

    დროის ეფექტურად დაგეგმვის უნარი; 

    გუნდური მუშაობის უნარი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

დამატებითი მოთხოვნები 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, სტაჟიორად შეიძლება 

დაინიშნოს  აკადემიური  უმაღლესი  განათლების  მეორე  საფეხურის  საგანმანათლებლო პროგრამის 

ან პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის მესამე ან მეოთხე კურსის სტუდენტი ან 

შესაბამისი უმაღლესი განათლების მქონე საქართველოს მოქალაქე. 

 

 

 



 

დამატებითი ინფორმაცია 

 

სტაჟირებით დაინტერესებულმა პირებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ ზემოთ ჩამოთვლილ 

მოთხოვნებს, განსაზღვრულ ვადაში საკონტაქტო ელ-ფოსტაზე (HRnatia@ajaratv.ge)  უნდა 

წარმოადგინონ: 

 

1.       პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 

2.       უმაღლესი განათლების ან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

3.       სამოტივაციო წერილი (არაუმეტეს 100 სიტყვა); 

4.       რეზიუმე (СV) 

 

დაინტერესებულ პირი  რომელსაც სურს კონკურსში მონაწილეობა , გამოსაგზავნ ელ-ფოსტის 

(HRnatia@ajaratv.ge) სათაურის ველში (sabject) უნდა მიუთითოს იმ სტრუქტურული ერთეულ(ებ)ის და 

პოზიცი(ებ)ის დასახელება,   სადაც   სურს   სტაჟირების   გავლა.    

ერთდროულად   შესაძლებელია   მიეთითოს მხოლოდ      ორი      პოზიცია.      

წინააღმდეგ      შემთხვევაში      განაცხადი      არ      განიხილება. 

 

სტაჟირების ხანგრძლივობა:  3 თვიდან 6 თვემდე 

 

სტაჟირების    დასრულების    შემდეგ    წარმატებული    სტაჟიორებს    გადაეცემათ    შესაბამისი 

სერტიფიკატი (თანხმობის შემთხვევაში,  დაინტერესებული პირები  ჩაირიცხებიან რეზერვში); 

 

უცხო ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესად. 

 

 

კონკურსის ეტაპები 

 განცხადების გადარჩევა 

 გასაუბრება 

 

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა 

 

განაცხადებას  განიხილავს სპეციალური კომისია ; 

კომისიის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 

არაუგვიანეს 2 თვისა; 

კომისიის მიერ გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უმრავლესობით; 

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2017 წლის 23 მარტი 

თანამდებობრივი სარგო: ანაზღაურების გარეშე; 

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. ბათუმი, მ.აბაშიძის ქუჩა N41 და  N57; 

 

სამუშაოს ტიპი: სტაჟირება 

 

ინფორმაციის მიღების დამატებითი რესურსი:  ajaratv.ge 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

 

 საკონტაქტო პირი: ნათია ხუნდაძე (მაუწყებლის საკადრო ბაზის განვითარების სამსახური) 

 საკონტაქტო ტელეფონები: 577 23 26 07  

საკონტაქტო ელ-ფოსტა: HRnatia@ajaratv.ge 

 


